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Ελδηαθεξόκελν

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ ππεξεζία/εξγαζία κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΑ
ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ CULTURALLANDS», πξνϋπνινγηζκνύ € 15.000,00 (ζπκπ.
ΦΠΑ) κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.
Παρακαλούμε όπως:
1) ιάβεηε ππόςε ζαο ηε ζπλεκκέλε «Πεξηγξαθή-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» (αξηζκ.
πξση.:614/7-2-2019 ) ζηελ νπνία απνηππώλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπκβαηηθνύ
αληηθεηκέλνπ,
2) θαηαζέζεηε ή απνζηείιαηε ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ
ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Δήκνπ Μεηζόβνπ, ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο
ζπλνδεπόκελν από δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, έσο 20/2/2019 και ώρα 11:00
π.μ.,ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα:
ΦΑΚΔΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ:
ΠΡΟΦΔΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ:
[ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ ή ΕΠΩΝΤΜΙΩΝ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ
ΕΝΩΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ]
γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο/εξγαζίαο κε ηίηιν:
«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ CULTURALLANDS»
Αξηζκ. Πξόζθιεζεο:
Ηκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ:
Ο θάθεινο Πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο
αθόινπζνπο ππν-θαθέινπο νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ:
 Φάθεινο «Γικαιολογητικά σμμετοτής» ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη (επί
πνηλή απνθιεηζκνύ):
o Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν1599/1986 πνπ λα δειώλεηαη όηη: Έιαβαλ
γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ηνπο νπνίνπο θαη
απνδέρνληαη πιήξσο, νη ππεξεζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ
παξνύζα πξόζθιεζε θαη όηη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ
ζηαζεξέο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο.
o Πηζηνπνηεηηθό, αξκόδηαο αξρήο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε έλα
εκπνξηθό ή επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο κέινο
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επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο), έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ.
Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα
δειώλεη όινπο ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο
νπνίνπο νθείιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν από απηόλ
πξνζσπηθό, ηόζν γηα θύξηα όζν θαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο αξρήο από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη ν
πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο)γηα ην απαζρνινύκελν από
απηόλ πξνζσπηθό. Από ηα πεξηερόκελα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ
ρξεηάδεηαη λα πξνθύπηεη ζαθώο ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο, έηζη ώζηε λα
είλαη μεθάζαξν όηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά λα είλαη ζε ηζρύ
ηνπιάρηζηνλ σο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν
πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο θαηαβνιήο
θόξσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθό ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρύ
ηνπιάρηζηνλ σο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ
εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη
δελ πξνθύπηνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Σν απόζπαζκα απηό πξέπεη λα έρεη
εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο, α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.), πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη
Ε.Ε.) θαη IKE ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα
ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γ)
ε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λόκηκνη εθπξόζσπνη απηνύ, δ) ε
πεξίπησζε αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ε αλσηέξσ ππνρξέσζε
αθνξά ζηα θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηόηεηεο
θαηά ηε λνκνζεζία πνπ δηέπνληαη,
Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ
ππνςεθίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Εδώ πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο
εθπξνζώπεζεο (όπσο π.ρ θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ,
αληίζηνηρα ΦΕΚ, ζπγθξόηεζε Δ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε Α.Ε.,
θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή ηα νηθεία
θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο). Από ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη
λα πξνθύπηνπλ ε λόκηκε ζύζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όιεο νη
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/α πνπ
δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνύ (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.).
Εάλ από ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ
πξνθύπηνπλ επζέσο ηα πξόζσπα πνπ εθπξνζσπνύλ ηελ εηαηξεία θαη
ηε δεζκεύνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο
ζηελ ελ ιόγσ απεπζείαο αλάζεζε.
Απνδεηθηηθά ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ζύκθσλα κε
ηελ Ελόηεηα 5 ησλ ζπλεκκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε ζηήξημεο ζε ηθαλόηεηεο ηξίησλ,
ηζρύνπλ θαη νη πξνβιέςεηο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 14 ηεο
ΕΑΑΔΗΤ (Αξηζκ. 2076/25-4-2016) θαη νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ
Ν.4412/2016.
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Oη ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη από ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε
λνκηθνύ πξνζώπνπ από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν) θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
ππνβάιινπλ:
1. ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2. Ιδησηηθό πκθσλεηηθό ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε πνζνζηηαία
ζπκκεηνρή ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαη ην εηδηθό
κέξνο πινπνίεζεο πνπ αλαιακβάλεη.
Φάθεινο «Οικονομική Προσυορά» (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ζηνλ νπνίν
ζα πεξηιακβάλεηαη ζπκπιεξσκέλνο ν ζρεηηθόο πίλαθαο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο (ζθξαγηζκέλνο θαη ππνγεγξακκέλνο)ηεο Ελόηεηαο 7 ηεο
ζπλεκκέλεο ηερληθήο πεξηγξαθήο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη
θαηά πεξίπησζε από ην θπζηθό πξόζσπν, από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ
λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο είηε από όινπο ηνπο θνξείο
πνπ ηελ απνηεινύλ είηε από ηνλ εθπξόζσπό ηνπο.

Καηά ηα ινηπά
ηζρύεη ν λ, 4250/2014 «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο,
πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε
Δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», όζνλ αθνξά ην ηύπν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ.
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεηηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), ζύκθσλα κε ηηο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ.
Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο απνξξίπηεηαη.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.
Η θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε Δεκάξρνπ.Μεηά ηελ έθδνζε ηεο
απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απηή ζην ΚΗΜΔΗ,
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 379
παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4412/2016.
Η απόθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην (άξζξν 118, παξ.3, Ν.4412/2016):





α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο,
γ) όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε
ζύκβαζε,
δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε.

Η παξνύζα κε ηηο ζπλεκκέλεο πξνδηαγξαθέο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ
ηνπ Δεκαξρείνπ (Ν.Υ. Αβέξσθ 2, Μέηζνβν, ΣΚ 44200) θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
Δήκνπ Μεηζόβνπ (https://metsovo.gr) .
πλεκκέλα:
1. Αριθμ. 614/7-2-2019 Περιγραφή – Σεχνικές Προδιαγραφές
2. χέδιο ύμβαζης
3. Πίνακας Οικονομικής Προζφοράς

Ο Γήμαρτος

Σζαυέας Κωνσταντίνος
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